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VRAGEN 
door de leden der Kamer gesteld overeenkomstig artikel 116 
van het Reglement van Orde, en de daarop door de Regering 

schriftelijk gegeven antwoorden 

5 5 . VRAGEN van de heer Van Son (K.V.P.) in ver-
band met het z.g. „doping-vraagstuk". (Ingezon-
den 1 september 1965.) 

1. Hebben de bewindslieden kennis genomen van de zaak 
rond de wielrenner Dolman, die eerst door de K.N.W.U. werd 
geschorst wegens het gebruik van „doping", welke schorsing 
naderhand weer ongedaan werd gemaakt? 

2. Kunnen de bewindslieden de mening delen, dat deze 
affaire een illustratie is van de medische en sportieve pro-
blemen, die zich bij het gebruik van stimuleringsmiddelen in de 
moderne sportbeoefening voordoen? 

3. Kunnen de bewindslieden de mening delen, dat zowel 
het belang van de sportbeoefenaren zelf als het aanzien van de 
sport in het algemeen vragen om een regeling van deze 
materie, zowel wat de geoorloofde hoedanigheid en hoeveel-
heid der middelen betreft als de wijze waarop de controle wordt 
uitgeoefend? 

4. Zijn de bewindsleiden bereid te bevorderen, dat in over-
leg tussen de betrokken sportorganisaties een dergelijke rege-
ling tot stand komt, zo mogelijk uniform voor alle sport-
beoefenaren? 

ANTWOORD van de heer Vrolijk, Minister van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk. (Ingezonden 27 oktober 
1965.) 

1. Het antwoord op deze vraag luidt bevestigend. 
2. Het antwoord op deze vraag luidt bevestigend. Overigens 

zij hierbij opgemerkt, dat het verschijnsel van doping reeds 
sedert 1960 de ernstige aandacht van de overheid heeft gehad. 

De toenmalige Minister van Sociale Zaken en Volksgezond-
heid heeft d.d. 4 januari 1960 de Gezondheidsraad verzocht 
een minutieus onderzoek in te stellen naar de omvang en de 
ernst van het verschijnsel van doping. D.d. 27 november 1962 
heeft de Gezondheidsraad een rapport van zijn bevindingen 
uitgebracht. Hij kwam daarin o.m. tot de volgende conclusies: 

—• Het is niet gebleken, dat doping in de Nederlandse sport-
wereld zo veelvuldig voorkomt, dat van een algemeen probleem 
van volksgezondheid kan worden gesproken. 

— Een vraagstuk blijft echter de doping door de topklasse 
van de wielrenners en mogelijk van een aantal uitblinkers in 
andere takken van sport. 

Voor de overige conclusies moge worden verwezen naar 
blz. 19, enz. van genoemd rapport, waarvan een exemplaar is 
bijgevoegd. 

3. De ondergetekenden zijn eveneens de mening toegedaan, 
dat het zowel voor de sportbeoefenaren zelf als voor de sport-
wereld in het algemeen van belang is om maatregelen, die 
doping kunnen voorkomen, althans beperken, te bevorderen. 

4. De ondergetekenden zijn bereid te bevorderen, dat in 
overleg tussen de betrokken sportorganisaties een regeling tot 
stand komt en dat er daarbij naar zal worden gestreefd, deze 
zo mogelijk uniform te doen zijn voor alle sportbeoefenaars. 
In dit verband delen wij mede, dat door het bestuur van de in 
mei jl. op initiatief van de Nederlandse Sport Federatie opge-
richte Vereniging voor Sportgeneeskunde een commissie is 
ingesteld, welke zich zal bezighouden met het doping-vraagstuk 
in de sport. De commissie heeft tot taak het bestuur der ver-
eniging te adviseren omtrent maatregelen ter voorkoming van 
doping. 

Dit bestuur zal ter zake contact met de ondergetekenden 
houden en overleg plegen. 

V E R B E T E R I N G 

In het antwoord op vraag 3 van de heer Vredeling, moet in 
de tweede regel in plaats van „verschil" worden gelezen: 
geschil. (Zie blz. 61 van het Aanhangsel Tweede Kamer, zit-
ting 1965—1966.) 
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